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Łęczna, 23.10.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU EKOLOGICZNEGO 

„PAPIEROWI GIGANCI” 2019/2020 

 

 

§ 1.  

ORGANIZATOR: 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna 

Adres e-mail: rrsp2leczna@wp.pl 

 

 

§ 2.  

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna 

oraz 

Skup-Sprzedaż Metali Kolorowych, Złomu Stalowego, Makulatury - Magdalena Wójcik  

ul. Lubelska 13, 21-010 Łęczna 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna 
Adres e-mail: rrsp2leczna@wp.pl 
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§ 3.  

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest propagowanie i wdrażanie działań ekologicznych 

związanych ze zbiórką i segregacją surowców wtórnych, przy zaangażowaniu 

całej społeczności szkolnej, w szczególności: 

- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec środowiska i rozwijanie 

pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

- uświadamianie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców 

wtórnych, 

- ratowanie wielu drzew przed wycinką, konieczną do produkcji nowego 

papieru, 

- zapobieganie marnotrawstwu. 

 

 

§4.  

UCZESTNICY KONKURSU: 

W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.  

 

 

§ 5.  

CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ HARMONOGRAM 

ORGANIZOWANYCH ZBIÓREK MAKULATURY: 

Konkurs trwa od 30-10-2019 r. do 13-05-2020 r. 

Harmonogram organizowanych zbiórek makulatury: 

30-10-2019 r. (Środa) 

20-11-2019 r. (Środa) 

18-12-2019 r. (Środa) 
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29-01-2020 r. (Środa) 

19-02-2020 r. (Środa) 

11-03-2020 r. (Środa) 

08-04-2020 r. (Środa) 

13-05-2020 r. (Środa) 

Wszystkie zbiórki trwają od godz. 7:00 do 9:00. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dowolnego terminu, gdy wystąpi taka 

konieczność. 

 

§ 6.  

ZASADY UCZESTNICTWA: 

Do konkursu przystępują uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. Zbierają materiały makulaturowe: 

zniszczone książki, czasopisma, gazety, materiały papierowe, karton i tektura. 

Nie mogą być zanieczyszczone, bądź z domieszką innych materiałów takich jak 

folia, plastik. Jedna paczka nie powinna ważyć więcej jak 10 kg. 

Dostarczona przez ucznia makulatura będzie ważona, ilość wpisywana na konto 

ucznia oraz klasy. Wpisywane będą tylko pełne kilogramy. Zaokrąglenie 

od 0 do 0,7kg = 0 kg, natomiast od 0,8 do 1 kg = 1kg. Po zakończonej akcji 

komisja konkursowa podsumuje wyniki. 

Oddana makulatura powinna być paczkowana (każdy kto oddaje makulaturę 

powinien ją spakować i związać). Każda paczka makulatury powinna być 

odpowiednio opisana. Opis ma zawierać: imię i nazwisko oraz klasę.  

 

§ 7.  

MIEJSCA ODBIORU MAKULATURY: 

Klasy 0 – wyznaczone miejsce obok budynku, przy ul. Staszica 17, 

Klasy od 1 do 5  - wyznaczone miejsce obok budynku, przy ul. Szkolnej 53, 

Klasy od 6 do 8  - wyznaczone miejsce obok budynku, przy ul. Piłsudskiego 12. 
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§ 8.  

KRYTERIA OCENY : 

1). Waga: 

a) ilość zebranej makulatury przyniesiona przez ucznia w danej klasie.  

b) ilość zebranej makulatury przyniesiona przez wszystkich uczniów 

danej klasy. 

2). Systematyczność: 

a) udział ucznia w organizowanych zbiórkach makulatury,  

b) procentowy udział wszystkich uczniów danej klasy w organizowanych 

zbiórkach makulatury. Ilość rzeczywistych udziałów, dzielona przez 

maksymalną ilość możliwych udziałów, razy 100. (Przykład: jest dwudziestu 

uczniów w danej klasie i 8 zaplanowanych zbiórek, czyli maksymalną ilość 

możliwych udziałów szacujemy na wartość 160 (20uczniów x 8zbiórek). 

Uczniowie przynosili makulaturę następująco: piętnastu po 8 razy = 120, trzech 

po 6 = 18, a dwóch nie brało udziału = 0. W rzeczywistości uczniowie z danej 

klasy mieli udziałów 120 + 18 + 0 = 138. Procentowy udział wszystkich 

uczniów danej klasy w organizowanych zbiórkach makulatury obliczamy: 138 : 

160 x 100  =  86,25 %). 

 

§ 9.  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

Ogłoszenie wyników nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

 

§ 10. 

NAGRODY: 

Nagrody dla uczniów przyznawane będą  indywidualnie i grupowo(dla danej 

klasy): 
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- dla najlepiej zbierającego ucznia w szkole – (waga): 

1 miejsce - nagroda rzeczowa, dyplom, medal i statuetka, 

2 miejsce - nagroda rzeczowa, dyplom, medal,  

3 miejsce - nagroda rzeczowa, dyplom, medal,  

- dla najlepiej zbierającego ucznia w danej klasie – (waga): 

1 miejsce - nagroda rzeczowa, 

- dla najlepiej zbierającej klasy w szkole – (waga): 

1 miejsce - dopłata do wycieczki 800 zł., dyplom i statuetka, 

2 miejsce - dopłata do wyjścia na pizzę 200 zł. i dyplom,  

3 miejsce - dopłata do wyjścia na pizzę 150 zł. i dyplom,  

4 miejsce - dopłata do wyjścia na lody 100 zł. i dyplom,  

5 miejsce - dopłata do wyjścia na lody 100 zł. i dyplom,  

- dla najlepiej zbierającej klasy w szkole – (systematyczność): 

1 miejsce - dopłata do wycieczki 800 zł., dyplom i statuetka, 

2 miejsce - dopłata do wyjścia na pizzę 200 zł. i dyplom,  

3 miejsce - dopłata do wyjścia na pizzę 150 zł. i dyplom,  

4 miejsce - dopłata do wyjścia na lody 100 zł. i dyplom,  

5 miejsce - dopłata do wyjścia na lody 100 zł. i dyplom, 

UWAGA: 

W kategorii dla najlepiej zbierającej klasy w szkole nagrody nie kumulują 

się za wagę i systematyczność (jeżeli klasa dostanie nagrodę za wagę, to nie 

może otrzymać nagrody za systematyczność). Jeśli dwie lub więcej klas, będzie 

miała taki sam procent udziału (systematyczność), o zajmowanym miejscu 

decydować będzie waga.  

Każdy uczeń, spełniający warunek, dostanie również nagrodę za regularne 

zbieranie makulatury(jeśli przyniesie w każdym konkursowym miesiącu, 

chociaż jeden kg makulatury). Każdy uczeń, który odda przynajmniej 1 kg 

makulatury w całym konkursie, otrzyma drobny upominek. 
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§ 11.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych 

w Regulaminie. 

3. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe (imię, nazwisko i klasa) 

zostaną przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu, promocji działań 

ekologicznych, promocji Rady Rodziców i Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie  danych osobowych  (Dz.  Ustaw  z  2018,  poz.  

1000)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  

(UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób 

fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie swoich danych przez administratora danych tj. Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 

21-010 Łęczna. W każdej chwili można zmienić swoją decyzję - przysługuje 

Pani/Panu prawo do wycofania zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu 

na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.. Więcej o przetwarzaniu danych 

i przysługujących prawach na stronie szkolnej www.sp2leczna.pl zakładka 

RODZICE, dalej zakładka RADA RODZICÓW, u dołu link „Klauzula 

Informacyjna …” 


